Na osnovi članka 2., 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(„Narodne novine“ broj 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.), članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07.,
125/08., 36/09., 150/11.,144/12.,19/13.- pročišćeni tekst, 137/15., 123/17.i 98/19.) te na
osnovi članka 17. Statuta Općine Lupoglav („Službene novine Grada Pazina“ broj 18/09.,
3/13. i 14/18.), Općinsko vijeće Općine Lupoglav na sjednici održanoj 18. prosinca 2020.
godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja
Općine Lupoglav za 2021. godinu
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se oblici, opseg i način zadovoljavanja javnih potreba u
području predškolskog odgojai obrazovanja u Općini Lupoglav, te obim, način i dinamika
financiranja tih potreba kroz Proračun Općine Lupoglav u 2021. godini.
Javne potrebe iz stavka 1. ovoga članka zadovoljavat će se ostvarivanjem:
1) primarnih programa za dvije skupine u Područnom vrtiću Lupoglav, uzrasta od navršene
treće godine života do polaska u osnovnu školu, sukladno članku 15. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju i Programu rada Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin, te
2) minimalnog programa predškole za skupinu djece koja prije polaska u osnovnu školu nisu
bila obuhvaćena primarnim programima.
Članak 2.
U smislu članka 1. ovog Programa, u Proračunu Općine Lupoglav za 2020. godinu
osigurat će se sredstva za:
1. Redoviti program dječjeg vrtića u Lupoglavu:
1. Plaće djelatnika
2. Nabava opreme
UKUPNO:

kuna
440.000
10.000
450.000

Članak 3.
Potrebe iz članka 2. ovog Programa financirati će Općina Lupoglav sukladno
Sporazumu o financiranju djelatnosti Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin te sukladno pritjecanju
sredstava u Proračun.
Članak 4.
Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje,
Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2021.
godine.

KLASA: 400-06/20-01/22
URBROJ: 2163/07-02-02-20-1
Lupoglav, 18. prosinca 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LUPOGLAV

Predsjednica Općinskog vijeća
Nataša Fijamin, v.r.

Na osnovi članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11.,144/12.,
19/13.- pročišćeni tekst, 137/15., 123/17. i 98/19.), članaka 142. i 143. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10.,
105/10.- ispravak, 90/11., 05/12., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12.-pročišćeni tekst, 94/13.,
152/14., 07/17., 68/18. i 98/19.) i članka 17. Statuta Općine Lupoglav („Službene novine
Grada Pazina“ broj 18/09., 3/13. i 14/18.), Općinsko vijeće Općine Lupoglav na sjednici
održanoj 18. prosinca 2020. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u području školstva i obrazovanja
Općine Lupoglav za 2021. godinu
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u području školstva i obrazovanja djece i
mladeži, pored onih što se financiraju iz državnog proračuna ili iz drugih izvora, te obim,
način i dinamika financiranja tih potreba kroz Proračun Općine Lupoglav u 2021. godini.
U Proračunu Općine Lupoglav za 2021. godinu osiguravaju se sredstva za potrebe
školstva i obrazovanja za:
1. Stipendiranje učenika i studenata
2. Odmaralište Špadići
3. Ostali programi (nagrade za uspjeh u školi,
sufinanciranje gradskih i općinskih natjecanja,
pomoć 8. razredu-za ekskurziju, Dječji tjedan,
paketići za Djeda Mraza i dr.
UKUPNO:

200.000
5.000

25.000
230.000

Članak 2.
Sredstva iz članka 1. točke 1. ovoga Programa doznačivat će se mjesečno, po 350,00
kuna stipendistima - učenicima i po 750,00 kuna stipendistima – studentima, sukladno
potpisanim Ugovorima o stipendiranju.
Sredstva iz članka 1. točke 2. i 3. ovoga Programa isplaćivat će se Zaključkom
Općinskog načelnika.
Članak 3.
Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje,
Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2021.
godine.

KLASA: 400-06/20-01/23
URBROJ: 2163/07-02-02-20-1
Lupoglav, 18. prosinca 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LUPOGLAV

Predsjednica Općinskog vijeća
Nataša Fijamin, v.r.

Na osnovi članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11.,144/12.,
19/13.- pročišćeni tekst, 137/15., 123/17. i 98/19.), članaka 1. i 9/a Zakona o financiranju
javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90., 27/93 i 38/09.), članaka 74. i 76.
Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06. i 150/08.-Uredba, 124/10., 124/11., 86/12.,
94/13., 85/15., 19/16. i 98/19.), i članka 17. Statuta Općine Lupoglav („Službene novine
Grada Pazina“ broj 18/09., 3/13. i 14/18.), Općinsko vijeće Općine Lupoglav na sjednici
održanoj 18. prosinca 2020. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u području kulture i sporta u
Općini Lupoglav za 2021. godinu
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se oblici, opseg i način poticanja i promicanja djelatnosti i
programa u području kulture, te sportskih programa i aktivnosti u Općini Lupoglav, te obim,
način i dinamika financiranja tih potreba kroz Proračun Općine Lupoglav u 2021. godini.
Javne potrebe iz stavka 1. ovoga članka poticat će se, promicati i zadovoljavati:
1) ostvarivanjem djelatnosti i pojedinačnih programa ustanova kulture, udruga i organizacija
u kulturi, te poticanjem i pomaganjem amaterskog kulturno-umjetničkog stvaralaštva,
2) podržavanjem pojedinih akcija i manifestacija u kulturi koje pridonose razvitku,
obogaćivanju i promicanju kulturnog života,
3) ulaganjem određenih sredstava u obnovu, restauraciju i privođenje namjeni ili u
investicijsko održavanje i adaptacije objekata kulture i spomenika kulture i prirode odnosno u
pripremu tehničke i druge dokumentacije za obnovu i restauraciju spomenika i objekata
kulture i prirode,
4) poticanjem i promicanjem športa,
5) organiziranjem športskih natjecanja,
6) športsko-rekreacijskim i drugim športskim aktivnostima građana, te
7) na druge načine i kroz druge programe i sadržaje u skladu sa zakonom i drugim
propisima.
Članak 2.
U smislu članka 1. ovog Programa, u Proračunu Općine Lupoglav za 2021. godinu,
osigurat će se dio sredstava za ostvarivanje djelatnosti i programa pojedinih ustanova,
udruga i organizacija, za pojedine akcije i manifestacije u kulturi i sportu, te za obnovu i
restauraciju spomenika kulture i objekata kulture i prirode i za druge kulturne potrebe, i to za:
1. Pučko otvoreno učilište u Pazinu:
1) Sufinanciranje knjižnične djelatnosti
UKUPNO:

kuna
12.000
12.000

2.Ostale potrebe kulture:
1) Maškare
2) Susret s baštinom
3) Dan žena
4) «Zasopimo po stare užance» u Boljunu
5) „Šparugijada“
UKUPNO:

15.000
5.000
5.000
15.000
15.000
55.000

3. Izdaci za šport:
1) Izdaci za športske organizacije
2) Izdaci za športske manifestacije:
- povodom Dana Općine
3) Uređenje parka za vježbanje na otvorenom
UKUPNO:
4. Investicijsko održavanje spomenika kulture:
1) Kaštel u Boljunu –zamjena rasvjetnih tijela
2) Projektna dokumentacija sanacije i
uređenja kaštela u Boljunu
UKUPNO:
5. Izgradnja sportske dvorane:
1) Idejni projekt sportske dvorane
UKUPNO:
UKUPNO KULTURA I SPORT:

8.000
2.000
115.000
125.000
kuna
70.000
50.000
120.000
kuna
70.000
70.000
382.000

Članak 3.
Sredstva iz članka 2. točke 1. doznačivat će se na IBAN račun Grada Pazina, a točke
2., 3., 4. i 5. na račun dotičnih korisnika za navedene namjene u skladu s ostvarivanjem
Proračuna Općine Lupoglav.
Članak 4.
Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje,
Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2021.
godine.

KLASA: 400-06/20-01/24
URBROJ: 2163/07-02-02-20-1
Lupoglav, 18. prosinca 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LUPOGLAV

Predsjednica Općinskog vijeća
Nataša Fijamin, v.r.

Na osnovi članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11.,144/12.,
19/13.- pročišćeni tekst, 137/15., 123/17. i 98/19.), članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi
(„Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17., 130/17. i 98/19.) i članka 17.
Statuta Općine Lupoglav („Službene novine Grada Pazina“ broj 18/09., 3/13. i 14/18.),
Općinsko vijeće Općine Lupoglav na sjednici održanoj 18. prosinca 2020. godine donijelo je

PROGRAM
socijalno - zdravstvenih potreba
Općine Lupoglav za 2021. godinu
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se oblici, opseg i način zadovoljavanja socijalno –
zdravstvenih potrebau Općini Lupoglav, te obim, način i dinamika financiranja tih potreba
kroz Proračun Općine Lupoglav u 2021. godini.
Članak 2.
Iz Proračuna Općine Lupoglav sufinancirat će se tijekom 2021. godine ove socijalnozdravstvene potrebe:
1. Ustanove u području socijalne skrbi i zdravstva:
1) Zdravstvene ustanove- HMP Pazin
2) Crveni križ Pazin
3) Opća bolnica Pula
UKUPNO:

kuna

2. Socijalne potpore stanovništvu:
1) Pomoć za novorođenu djecu
2) Jednokratne novčane pomoći
3) Pomoć za podmirenje dijela troškova stanovanja
4) Sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću
5) Sufinanciranje školskih marendi
6) Dopunske boračke naknade
UKUPNO:
3. Potpore udrugama s područja socijalne skrbi i zdravstva:
1) Udruge
UKUPNO:
4. Ostale socijalno-zdravstveni programi:
1) Program „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“
2) Program deratizacije i dezinsekcije
3) Veterinarske usluge
UKUPNO:

25.000
10.000
15.000
50.000

15.000
50.000
500
20.000
10.000
6.000
101.500

5.000
5.000

40.000
70.000
2.000
112.000
268.500

Članak 3.
Sredstva iz članka 2. točka 1. ovoga Programa namijenjena su kao potpora i udio
Općine Lupoglav za sufinanciranje programa dotičnih ustanova, a dostavljat će se u skladu s
ostvarivanjem Proračuna Općine Lupoglav.
Sredstvima iz članka 2. točke 2. raspolaže Općinski načelnik, namjenski za
odobravanje i dodjeljivanje novčanih i drugih pomoći socijalno ugroženim osobama i
obiteljima na području Općine Lupoglav.
Sredstva iz članka 2. točka 3. ovoga Programa isplaćivat će se dotičnim udrugama i
korisnicima u skladu s ostvarivanjem Proračuna Općine Lupoglav.
O utrošku sredstava iz članka 2. točke 4. ovoga Programa odlučit će Općinski
načelnik nakon što od ovlaštenih ustanova ili pravnih osoba prikupi ponude za ostvarenje
programa javno-zdravstvenih mjera na području Općine Lupoglav o čemu će se zaključiti
Ugovor.
Članak 4.
Korisnici proračunskih sredstava iz članka 2. točke 1. i 3. obvezni su Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Lupoglav najkasnije u roku od osam (8) dana od isteka roka za
predaju zaključnog računa, dostaviti izvještaj o ostvarenju svojih programa i o namjenskom
utrošku proračunskih sredstava.
Članak 5.
Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje,
Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2021.
godine.

KLASA: 400-06/20-01/25
URBROJ: 2163/07-02-02-20-1
Lupoglav, 18. prosinca 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LUPOGLAV

Predsjednica Općinskog vijeća
Nataša Fijamin, v.r.

Na osnovi članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“
broj:68/18. i 110/18.) i članka 17. Statuta Općine Lupoglav („Službene novine Grada Pazina“
broj 18/09., 3/13. i 14/18.), Općinsko vijeće Općine Lupoglav na svojoj sjednici od 18.
prosinca 2020. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u Općini Lupoglav za 2021. godinu

Članak 1.
Ovim Programom planira se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2021.godinu u Općini Lupoglav.
Program sadržava opis poslova s procjenom troškova za izgradnju objekata i
uređaja, te za nabavku opreme i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje
Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.
Članak 2.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
realizirat će se u iznosu od 1.595.000 kuna.
Izvori financiranja i namjena iz stavka 1. ovog članka iskazani su u stavku 3. ovog
članka.
Izvori i namjena sredstava prema programu gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2021. godinu su:
Izvori financiranja
Izvori financiranja

Program

1. Kapitalne pomoći- Državni proračun (DP)

300.000

2. Kapitalne pomoći - Županijski proračun (ŽP)

100.000

3. Komunalna naknada (KN)

387.000

4. Komunalni doprinos (KD)

20.000

5. Grobna naknada (GN)

70.000

6. Otkup grobnih mjesta (OGM)

10.000

7. Prihodi od HT d.d. za elektroničko-komunikacijsku
infrastrukturu (HT)
8. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (PROD)

50.000

UKUPNO PRIHODI:

658.000

1.595.000

Namjena sredstava
Opis programa/projekta
1. Investicijsko održavanje ostalih kapitalnih objekata
(groblja, crkve, mrtvačnice, spomenici kulture)
1.1. Inv.održ.groblja– izrada glavnog projekta
groblja Dolenja Vas
1.2. Inv.održ.groblja Semić – stepenice
1.3. Inv.održ.groblja Gorenja Vas – stepenice
1.4. Proširenje groblja Dolenja Vas
1.5. Inv.održ.spomenika kulture - zamjena rasvj.
tijela
1.6. Projektna dokumentacija sanacije i uređenja
kaštela u Boljunu
2. Izgradnja sustava kanalizacije
2.1. Sufinanciranje izgradnje kanalizacije Lupoglav
3. Investicijsko održavanje ostalih kapitalnih objekata
(općinske zgrade)
3.1. Izgradnja društvenog doma u Lesišćini
3.2. Idejni projekt sportske dvorane
3.3. Inv.održ.zgrade škole u Boljunskom Polju
3.4. Inv.održ.zgrade škole u Brestu
4. Ceste
4.1. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta –Sv.Stjepan
4.2. Glavni projekt pristupne ceste k.č.858/1
5. Igrališta-vježbališta
5.1. Park za vježbanje na otvorenom
6. Nabava prometne signalizacije
7. Kante za domaćinstva za odvojeno prikupljanje
otpada
9. Prostorno – planska dokumentacija
9.1. Plan raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
9.2. Program ukupnog razvoja 2020.-2025.
10. Oprema
10.1. uredski namještaj i oprema
10.2. ostala oprema
10.3. WIFI4U
10.4. oprema za Dječji vrtić

Izvor financiranja

KN, KD

Program

60.000
40.000
40.000
30.000
70.000
50.000

ŽP, PROD

400.000

PROD, DP
PROD
PROD
PROD

100.000
70.000
35.000
40.000

DP, HC
DP

250.000
50.000

KD
KN
KN

115.000
10.000
40.000

GN,OGM

15.000
25.000

KN
KN

20.000
10.000
115.000
10.000

KN

UKUPNO PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU

1.595.000

Članak 3.
Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje,
Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2021.
godine.

KLASA: 400-06/20-01/26
URBROJ: 2163/07-02-02-20-1
Lupoglav, 18. prosinca 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LUPOGLAV
Predsjednica Općinskog vijeća
Nataša Fijamin, v.r.

Na osnovi članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj:
68/18. i 110/18.) i članka 17. Statuta Općine Lupoglav („Službene novine Grada Pazina“ broj
18/09., 3/13. i 14/18.), Općinsko vijeće Općine Lupoglav na svojoj sjednici od 18. prosinca
2020. godine donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture Općine Lupoglav
za 2021. godinu
Članak 1.
Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Lupoglav u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se opis i opseg poslova
održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima te iskaz financijskih sredstava
potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.
U smislu članka 1. ovog Programa, iz Proračuna Općine Lupoglav za 2021. godinu
financirat će se, odnosno sufinancirati Programi s iznosima u kunama (uključen PDV), kako
slijedi:
1. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

10.000

2. Razne usluge tekućeg i investicijskog održavanja

40.000

3. Izdaci za javnu rasvjetu: a) utrošak

70.000

b) održavanje

50.000

4. Održavanje čistoće javnih površina- odvoz kontejnera

50.000

5. Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta

70.000

6. Uređenje izvorišta/vodotoka na području Općine Lupoglav

30.000

7. Uređenje deponija na području Općine Lupoglav

10.000

8. Uređenje poljoprivrednih i protupožarnih putova

60.000

UKUPNO:

390.000

Program se temelji na stvarnim potrebama održavanja za djelatnosti navedene u
stavku 1. ovog članka i raspoloživim financijskim sredstvima za te namjene.
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ovog Programa uprihodit će se po osnovi zaduženja
obveznika komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna Općine Lupoglav za 2021.
godinu, te će se ista koristiti po stavkama pojedine komunalne djelatnosti kao što je
prikazano.

Članak 4.
Ukupno predviđeni troškovi za materijal i dijelove te razno tekuće i investicijsko
održavanje iznose 50.000 kuna, od toga za materijal i dijelove 10.000 kuna, za održavanje
vozila 5.000 kuna, opreme 10.000 kuna, zgrade 15.000 kuna, te za ostala tekuća održavanja
10.000 kuna.
Članak 5.
Na ime ukupnih troškova utroška i održavanja javne rasvjete za područje Općine
Lupoglav Programom je planirano izdvojiti 120.000 kuna, od toga 70.000 kuna za utrošak
električne energije te 50.000 kuna za održavanje postojeće javne rasvjete.
Članak 6.
U okviru rashoda za komunalne usluge 50.000 kuna otpada na odvoz kontejnera
smještenih u blizini groblja.
Članak 7.
Za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta izdvojit će se 70.000 kuna, za uređenje
izvorišta/vodotoka na području Općine Lupoglav 30.000 kuna, za uređenje deponija smeća
10.000 kuna, te za uređenje poljoprivrednih i protupožarnih putova 60.000 kuna.
Članak 8.
Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje,
Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2021.
godine.

KLASA: 400-06/20-01/27
URBROJ: 2163/07-02-02-20-1
Lupoglav, 18. prosinca 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LUPOGLAV

Predsjednica Općinskog vijeća
Nataša Fijamin, v.r.

Na osnovi članka 25. stavka 8. i članka 49. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18., 115/18. i 98/19.), te članka 17. Statuta Općine
Lupoglav („Službene novine Grada Pazina“ broj 18/09., 3/13. i 14/18.), Općinsko vijeće
Općine Lupoglav na sjednici održanoj 18. prosinca 2020. godine donijelo je

PROGRAM
korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Lupoglav za 2021. godinu
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se namjensko trošenje sredstava ostvarenih u 2021.
godini od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Općine Lupoglav, i to s osnova: zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom,
privremenog korištenja i davanje na korištenje izravnom pogodbom.
Članak 2.
Ukupni planirani prihod od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Lupoglav za 2021. godinu iznosi 11.000 kuna, a
utrošiti će se za izradu Plana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem.
Članak 3.
Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje,
Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2021.
godine.

KLASA: 400-06/20-01/28
URBROJ: 2163/07-02-02-20-1
Lupoglav, 18. prosinca 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LUPOGLAV

Predsjednica Općinskog vijeća
Nataša Fijamin, v.r.

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim
zgradama („Narodne novine“ broj 86/12., 143/13., 65/17. i 14/19.) i članka 17. StatutaOpćine
Lupoglav („Službene novine Grada Pazina“ broj 18/09., 3/13. i 14/18.), Općinsko vijeće
Općine Lupoglav na sjednici održanoj 18. prosinca 2020. godine donijelo je

PROGRAM
korištenja sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgradau prostoru na području Općine Lupoglav
za 2021. godinu
Članak 1.
Ovim programom utvrđuje se namjensko korištenje dijela od 30% sredstava naknade
za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, a koji su prihod jedinice lokalne
samouprave na čijem se području nezakonito izgrađena zgrada nalazi.

.Članak 2.
Iznos dijela od 30% naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
koji su prihod Proračuna Općine Lupoglav za 2021. godinu planira se u iznosu od 5.000 kn.
Članak 3.
Planirani iznos sredstava naknade iz prethodnog članka koristiti će se za financiranje
Proračunom predviđenih programa, kako slijedi:
- održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Lupoglav.
Članak 4.
Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje,
Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2021.
godine.

KLASA: 400-06/20-01/29
URBROJ: 2163/07-02-02-20-1
Lupoglav, 18. prosinca 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LUPOGLAV

Predsjednica Općinskog vijeća
Nataša Fijamin, v.r.

Na temelju članka 69. stavka 4. Zakona o šumama („Narodne novine“ broj 68/18.,
115/18. i 98/19.) i članka 17. StatutaOpćine Lupoglav („Službene novine Grada Pazina“ broj
18/09., 3/13. i 14/18.), Općinsko vijeće Općine Lupoglav na sjednici održanoj 18. prosinca
2020. godine donijelo je

PROGRAM
utroška sredstava šumskog doprinosa
za 2021. godinu
Članak 1.
Ovim programom utvrđuje se namjena korištenja sredstava šumskog doprinosa kojeg
plaćaju pravne i fizičke osobe koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drvni
sortimenti) u visini od 10% od prodajne cijene proizvoda na panju.

.Članak 2.
Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se na IBAN račun proračuna Općine Lupoglav.
Članak 3.
U proračunu Općine Lupoglav za 2021. godinu planirana su sredstva šumskog
doprinosa u iznosu od 20.000 kn.
Sredstva iz prethodnog stavka utrošiti će se za slijedeće kapitalne projekte::
- Asfaltiranje nerazvrstanih cesta – Sv.Stjepan.
Članak 4.
Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje,
Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2021.
godine.

KLASA: 400-06/20-01/30
URBROJ: 2163/07-02-02-20-1
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